
“Genuint och ärligt”, så beskriver Ami Redkvist det företag som hon börjar att  
arbeta på från och med i januari. Företaget är Drömträdgård och Ami kommer bland 
annat att ta hand om företagets administration.

Tränar gärna crossfit 
När jag väl har bestämt mig för något så kan jag vara rätt 
drivande. 
Och det kan komma väl till pass även på fritiden där hon 
brinner för Crossfit som träningsform. Inom Crossfit Var-
berg både tränar och coachar hon.
I sin yrkesoll beskriver hon sig som lugn och trygg och 
det kan kanske komma väl till pass när våren kommer 
och telefonerna ringer som mest på Drömträdgårds  
kontor.

Ser fram emot att börja
Jag ser verkligen fram emot att börja arbete hos Magnus 
och Ulrika Kranshammar på Drömträdgård. De är härliga 
människor som har en bra syn på människor och en 
schysst personalpolitik. Drömträdgård är ju ett företag 
som är i en expansiv fas. 
–Det är mycket som händer här och allt känns väldigt 
positivt. Jag ser verkligen fram emot få komma igång, 
säger Ami.

Ami Redkvist är en av Drömträdgårds nya medarbetare som först och främst 
kommer att arbeta med administration men även hinna med lite utearbete.

Ny stark medarbetare

–Jag hoppas självklart också få möjlighet att få komma 
med ut på jobb i trädgårdar också, säger Ami och ler.
Och arbete finns det gott om för Drömträdgård är ett 
företag som växer och utvecklas. Just nu söker man 
ytterligare fyra medarbetare inför nästa år som ska  
hjälpa till med skötsel- och anläggningarbete.

Kan sin dator
Vi träffar Ami i Drömträdgårds maskinpark och kontor  
på Fläktstigen intill Granngården i Varberg. 
–Men det blir nog en hel del arbete bakom skärmen 
säger Ami. 
Och det är ingen ovan datoranvändare som börjar på 
företaget.
– Jag har en utbildning som systemutvecklare, berättar 
Ami. Jag pluggade systemutveckling på LBS för ett antal 
år sedan.
Hon har även hunnit med att både bygga takstolar på 
Varbergs Timber, rensat upp på internet på Interaktiv 
Säkerhet och varit IT projektledare på Scorett.


